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Identificação do produto e Apresentação 
 
Nome Técnico: FIXADOR PARA CÂNULA 
Nome Comercial: FIXADOR DE CÂNULA OROTRAQUEAL - MEDFIX® ORO 
N° de registro na ANVISA: 80327110002 
 
Código SIMPRO: Pequeno  0253708 
    Médio       0253707 
                  Grande     0260344 
O fabricante recomenda o uso único. 
Prazo de Validade: 2 anos. 
Embalagem: Unitária.  

 
 
 
 
Códigos do Fabricante:  
 

Descrição Códigos 

Medfix® Oro VELCRO 

Pequeno    Ref. 102-240 

Médio        Ref. 102-140 

Grande      Ref. 102-040 
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   Caixa com 25 unidades                   Família – Pequeno , Médio ,Grande                              
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Descrição e Indicação 
 
O Fixador de Cânula Orotraqueal – Medfix Oro Velcro tem a finalidade de garantir a adequada fixação de cânulas 

orotraqueais evitando a extubação do paciente. Uma parte do produto tem contato direto com a pele do 

paciente promovendo a fixação adesiva do dispositivo, outra parte se alonga em torno da nuca promovendo 

uma fixação mecânica do mesmo, um apêndice adesivo do produto é enrolado em torno da cânula orotraqueal 

e a presilha de nylon promove o aumento da segurança no ajuste e aprisionamento da cânula orotraqueal ao 

fixador. 

Os Fixadores de Cânula Orotraqueal são fabricados não estéreis a uma base de plástico laminado composto de 

Polipropileno e Polietileno, espuma adesiva de Polietileno, velcro de Polipropileno, fita de adesivo acrílico (não 

contendo BPA PVC e látex), em grau medicinal, antialérgicas, inibe a colonização bacteriana, impermeáveis, 

atóxicas e com uma abraçadeira plástica de Nylon (CableTie), ajustável, para a fixação da cânula orotraqueal. 

Uma parte do produto tem contato direto com a pele do paciente promovendo a fixação adesiva do dispositivo, 

outra parte se alonga em torno da nuca promovendo uma fixação mecânica do mesmo, um apêndice adesivo do 

produto é enrolado em torno da cânula orotraqueal e a presilha de nylon promove o aumento da segurança no 

ajuste e aprisionamento da cânula orotraqueal ao fixador. Produto comercializado nos modelos: Pequeno , 

Médio e Grande , nas apresentações (comprimento x largura): STANDARD 670 x 47 mm, 460 x 34 mm e 300 x 28 

mm; SOFT 240 x 57 mm, 140 x 40 mm e 111 x 32 mm; TAPE 240 x 57 mm, 140 x 40 mm e 111 x 32 mm; VELCRO 

670 x 47 mm, 460 x 34 mm e 300 x 28 mm; AJUSTÁVEL 670 x 47 mm, 460 x 34 mm e 300 x 28 mm. 

Instruções de Uso 
 
1) Realizar a limpeza da região para higienizar e retirar oleosidade da pele no local em que será aplicado o 

fixador; 

2) Abrir a embalagem e retirar o Fixador de Cânula Orotraqueal - MedFix Oro (Medfix Oro STANDARD / Medfix 

Oro VELCRO); 

3) Passar cuidadosamente a fita em torno do pescoço do paciente; 

4) Retirar a fita de proteção do adesivo ou abrir os cadarços de velcro; 

5) Regular o fixador para que fique justo ao paciente com o cuidado de não deixar com excesso de pressão; 

6) Passar as tiras menores do Fixador de Cânula Orotraqueal - MedFix Oro (Medfix Oro STANDARD / Medfix 

Oro VELCRO), em volta da cânula orotraqueal e usar a abraçadeira regulando para fixação eficaz em volta 

da cânula orotraqueal; 

7) Trocar a cada 24 horas ou quando apresentar contaminação por secreção; 

8) Descartar o produto após o uso; 

9) Não reutilizar o produto em hipótese alguma. 
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Especificações Técnicas 

FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL, COM BASE DE PLÁSTICO LAMINADO COMPOSTO DE POLIPROPILENO E 
POLIETILENO, ADESIVO DE POLIETILENO, VELCRO DE POLIPROPILENO (NÃO CONTENDO BPA, PVC E LÁTEX), EM 
GRAU MEDICINAL, ANTIALÉRGICAS, IMPERMEÁVEIS, ATÓXICA E COM UMA BRAÇADEIRA DE NYLON, AJUSTÁVEL, 
MODELO ADULTO. 
 

Componentes         Composição 

Base de plástico laminado (STANDARD e VELCRO) Polipropileno e Polietileno 

Espuma adesiva (STANDARD e VELCRO)                       Polietileno  

Fita de adesivo acrílico (STANDARD e VELCRO)               Acrílico 

Velcro  (VELCRO)               Polipropileno  

Abraçadeira plástica                  Nylon 

 

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto médico; 

Instrução de uso, Rótulo, Etiqueta, Embalagem primária e Embalagem secundária. 

Cuidados: 

• Artigo Médico Hospitalar - Descartar Após o Uso. 

• Trocar a cada 24 horas ou sempre que necessário para prevenir acúmulo de secreções (quando utilizado em 

pacientes de UTI que permanecem entubados por longo período de tempo); 

• Substituir o complemento imediatamente se houver acúmulo de secreções; 

• Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente. 

• Uso único. Não deve ser reutilizado; 

• Verificar se o produto ficou bem fixado e confortável. 

• O ajuste deve ser feito de modo a não causar lesões à pele. 

• Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente. 

• Proibido Reprocessar - Venda Restrita a Ordem Médica. 

 

Fabricante: Cirúrgica Copacabana 2000 Ltda. Reg. MS/ANVISA: 8032711 

Rua Conde de Porto Alegre, 57, Rocha – Rio de Janeiro/ RJ 

CEP: 20960-110 

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523 

SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br 

CNPJ/MF: 02.340.772/0001-06 

Responsável Técnico: Paula de Oliveira Arruda. COREN – RJ nº 44.9094-ENF 


